
 
 

                สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และกำรมอบฉันทะ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุม E-AGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมำกับข้อปฏิบัตินี้โดยขอให้
ท่ำนระบุอีเมล์ (e-mail) และหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของท่ำน ให้ชัดเจนส ำหรับใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและ
แนบส ำเนำหลักฐำนแสดงตัวตน เพือ่ยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม E-AGM ดังนี้  

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำง / ส ำเนำเอกสำร 

 อ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำร ที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

• ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอ ำนำจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนำมแล้ว พร้อมเอกสำร
ประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ” ด้ำนล่ำง 

ขอให้ท่ำนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐำนแสดงตัวตน ดังกล่ำว ข้ำงต้น
ให้บริษัทฯ ภำยในวันที่ 21 มกรำคม 2565 ผ่ำนช่องทำง ดังนี้ 

- ช่องทำง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ 

- ช่องทำงไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  หรือ จ่ำถึง “แผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49         
ต.ประชำธิปัตย์   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130 

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสำรตำมข้อ 1.1 จำกท่ำน บริษัทฯ จะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยันสิทธิเข้ำร่วมประชุม 
โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link 
ในกำรเข้ำสู่ระบบกำรประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอควำมกรุณำให้ท่ำนผู้ถือหุ้นงดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) ของท่ำนแก่ผู้ อ่ืน กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำยหรือยังไม่ได้รับ
ภำยในวันที่ 26 มกรำคม 2565 กรุณำติดต่อบริษัทฯ โดยทันทีที่เบอร์ 02-996 0890 ต่อ 190 

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งรำยละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่ำนพร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือ
วิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ท่ำนโปรดศึกษำคู่มือวิธีกำรใช้งำนโดยละเอียดจำกอีเมล์  (e-
mail) ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่ำน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่ำนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ 60 นำทีก่อนเร่ิมกำรประชุม 
โดยกำรประชุมจะเร่ิมในเวลำ 14.00 น.  

1.4 ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย”
หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ทำ่นไม่ลงคะแนนส ำหรับวำระใดๆ ระบบจะนับ คะแนนของท่ำนเป็น“เห็น
ด้วย” โดยอัตโนมัติ 

1.5 กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม  E-AGM ก่อนหรือระหว่ำงกำรประชุม กรุณำติดต่อ 
บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริกำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทำงกำรติดต่อ
บริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ไว้ในอีเมล์ที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่ำน 



 
 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้ำร่วมประชุม E-AGM 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมกำรอิสระ
ของบริษัทฯ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ดังต่อไปนี้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

•  นำยกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ     อำยุ 61 ปี  
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49 ต.ประขำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12120 

•  นำยสุรงค์ บูลกุล กรรมกำรอิสระ/ ปรธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   อำยุ 66 ปี 
ที่อยู่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49 ต.ประขำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12120 

กรรมกำรอิสระดังกล่ำวไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวำระกำรประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 ในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบ
ฉันทะตำมที่ระบุด้ำนล่ำงนี้ ให้บริษัทฯ ภำยในวันที่ 21 มกรำคม 2564 ผ่ำนช่องทำงดังนี้ 

- ช่องทำง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ 

- ช่องทำงไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  หรือ จ่ำถึง “แผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49         
ต.ประชำธิปัตย์   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อควำมครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ 

2. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้มอบ
ฉันทะ และ 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / ส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้รับมอบ
ฉันทะ 

นิติบุคคล 

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อควำมครบถ้วนและลงลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้ง ตรำประทับ
ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลำยมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ 

2. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้นของผู้มอบฉันทะ และ 

3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้มีอ ำนำจลงนำม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ 

4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุและลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องของผู้รับมอบอ ำนำจ 

mailto:ir@ircthailand.com


 
 

ส ำหรับบุคคลที่มิได้มีสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ 

กรณีที่ีเอกสำรหรือหลักฐำนที่ได้กล่ำวข้ำงต้น ไม่ใช่เอกสำรฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสำรค ำแปล
ฉบับภำษำอังกฤษ ซึ่งลงนำมรับรองค ำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

 

3. ช่องทำงส ำหรับผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของบริษัทฯ 
หรือเกีย่วข้องกับวำระใดๆ ซึ่งจะพิจำรณำในกำรประชุม E-AGM มีดังนี้ 

3.1 ในระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมได้ผ่ำนระบบกำรประชุม E-AGM 

3.2 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมล่วงหน้ำตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ให้
บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่ำนช่องทำงต่อไปนี้ 

- ช่องทำง e-mail: ir@ircthailand.com หรือ 

- ช่องทำงไปรษณีย์: โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ่งบริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม  หรือ จ่ำถึง “แผนกนัก
ลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49         
ต.ประชำธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12130 

 

 


